
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩/ أيار /١٨
  
  
  

  

 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على

 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 

 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 

 

 



 
١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
٢

  المحتوى

  والقدساالردن 
  

ًنتعامل مع المستجدات بالمنطقة انطالقا من ثوابتنا الوطنية ومواقفنا : الصفدي •
  ٤  الثابتة إزاء القضية الفلسطينية

ًقا من األردن سيبقى المدافع وبشراسة عن مدينة القدس المحتلة انطال: غنيمات •
  ٥  الوصاية الهاشمية على المقدسات

  

  شؤون سياسية
  

االعتراف بدولة " الشيوخ اإليطالي"يرحب بمطالبة أعضاء من " الوطني الفلسطيني •

  ٦  فلسطين

  ٦  بدون تسوية سياسية ال قيمة للخطة االقتصادية: غرينبالت •

 المنازل األمم المتحدة واالتحاد األوروبي يطالبان اسرائيل بوقف سياسة هدم •

  ٧  وتهجير وطرد الفلسطينية من القدس

  ٩  حزب العدالة الفلسطيني يدين ممارسات االحتالل العنصرية في القدس •

  ١٠  "صفقة القرن"بين الضفة وغزة في " الممر"إسرائيل ترفض بند  •

  

  

  اعتداءات
  

  ١١  الهدم يتصاعد.. القدس  •

  

  تقارير
  

  ١٢  نا تمت بوعد من بلفور وليس بوعد من اهللا  أن نكبة شعب:سيادة المطران عطا اهللا حنا  •

  ١٤  "ً األكثر تقييدا لحرية الدين٢٠إسرائيل من بين الدول الـ •

  

  

  

  



 
٣

  آراء عربية

  ١٥  التطرف والعنصرية داخل المجتمع اإلسرائيلي •

  ١٧  !المسموح لالحتالل ممنوع على غيره  •

  

  آراء عبرية مترجمة
  

  ١٩  ترامب للسالم قائمة على األساطير الصهيونيةخطة : المؤرخ اإلسرائيلي إيالن بابيه •

  

  اخبار باالنجليزية
  

A British city recognizes Palestine, raises its flag  ٢٤  

OIC condemns Israeli action in Jerusalem, calls for boycott of 

countries moving embassy to city  ٢٥  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  القدساالردن 

  ًنتعامل مع المستجدات بالمنطقة انطالقا : الصفدي

  من ثوابتنا الوطنية ومواقفنا الثابتة إزاء القضية الفلسطينية

 

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، الدكتور نضال الطعاني، أن األردن على  - عمان  
ًامتداد تاريخه بقي فعاال ومؤثرا في مجمل القضايا العربية واإلقليمية والدو لية، وعلى رأسها القضية ً

الفلسطينية، وأن جميع المعطيات تشير إلى الدور الفاعل للدبلوماسية األردنية بقيادة جاللة الملك عبداهللا 
  .الثاني في القضايا اإلقليمية وبما ينسجم مع المصالح الوطنية

 .الصفديجاء ذلك خالل اجتماع اللجنة أمس، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن   

ورحب الطعاني بقرار عودة السفراء بين االردن وقطر، وحرص المملكة على تعزيز عالقاتها مع أشقائها 
ًالعرب كافة، مؤكدا وقوف مجلس النواب صفا واحدا خلف جاللة الملك في مواقفه السياسية الداعمة  ً

  .سالمية والمسيحية في القدسللقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحماية المقدسات اإل

من جهته، اطلع الصفدي اللجنة على آخر التطورات والمستجدات في اإلقليم، مؤكدا ان الحكومة   
وقال اننا في االردن . ومجلس النواب يقفان في خندق واحد لمواجهة التحديات وخدمة مصالحنا الوطنية

 ومكانة عالية ومرموقة على الصعيد الدولي ما ًنحظى بقيادة هاشمية حكيمة ووازنة، جعلت للمملكة وزنا
  .يحفزنا على االستفادة من هذا األمر لخدمة مصالحنا والقضايا العربية

ًنمر بظروف صعبة في المنطقة، ونتعامل مع المستجدات واالوضاع انطالقا من ثوابتنا : وأضاف الصفدي
طينية، وضرورة ان ينال الشعب الفلسطيني الوطنية ومواقفنا الثابتة إزاء قضيتنا األولى القضية الفلس

الشقيق حقوقه، وعلى رأسها حقه في الحرية والدولة المستقلة على ترابه الوطني على خطوط الرابع من 
  . وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين استنادا الى قرارات الشرعية الدولية١٩٦٧حزيران العام 

ٕ وقيس زيادين وابراهيم بني هاني، السياسة الخارجية التي بدورهم، ثمن النواب نواف النعيمات  
يقودها جاللة الملك على مختلف الصعد، مؤكدين دعمهم المطلق لمواقف جاللته الثابتة حيال القضايا 

  .العربية

وأكدوا ضرورة توحيد الجهود النيابية والحكومية، واهمية التنسيق والتعاون لخدمة القضايا الوطنية   
 . وترسيخ مبدأ التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةوالعربية،

  ٩ ص١٨/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 

  

  



 
٥

  األردن سيبقى المدافع وبشراسة عن مدينة القدس المحتلة : غنيمات

  ًانطالقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات

  

الحكومة جمانة غنيمات قالت وزير الدولة لشؤون االعالم الناطق الرسمي باسم  – بترا –القاهرة 
أن االردن سيبقى المدافع وبشراسة عن مدينة القدس المحتلة وسيقف بكل عزيمة في وجه ما تتعرض له 

واعتبرت .ًمن أخطار انطالقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها
 العرب بدورته الخمسين الذي عقد في القاهرة غنيمات في مداخلة لها خالل اجتماع مجلس وزراء اإلعالم

وحضور وزراء اإلعالم العرب أو من يمثلهم، واألمين العام لجامعة الدول العربية ، أمس برئاسة السعودية
وناقش وزراء اإلعالم .ُأحمد أبو الغيط، ومسؤولي االتحادات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعالمية

 تضمنها جدول أعمال اجتماعهم، جاء في مقدمتها بند القضية الفلسطينية، ًالعرب ثمانية عشر بندا
وأكد .والخطة اإلعالمية الخاصة بالتصدي للقرار األميركي األحادي الذي يعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل

الوزراء أهمية العمل على إبقاء قضية القدس والمسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية والمسيحية حية في 
ول وقلوب العرب والمسلمين من خالل برامج التوعية اإلعالمية وفق سياسة إعالمية عربية عق

واعتبرت الوزيرة غنيمات، في مداخلة لها خالل االجتماع، ان قرارات مجلس وزراء اإلعالم العرب .متواصلة
لشعب في هذا الخصوص، تنسجم تماما مع الموقف االردني الداعم في كل الظروف واالحوال لحق ا

الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران عام 
وشددت على ان االردن سيبقى . وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية١٩٦٧

عرض له من اخطار، المدافع وبشراسة عن مدينة القدس المحتلة، وسيقف بكل عزيمة في وجه ما تت
  .>>...انطالقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها

ولفتت إلى ان المجلس ناقش خطة التحرك اإلعالمي العربي في الخارج، واالفكار الجديدة ... <<
 الخطة على تدعيمها، وهي للخطة التي تمكنها من تنفيذ اهدافها، وبما يخدم المحاور الثالثة التي تعمل

ونوهت إلى ان المجلس بحث .القضية الفلسطينية، ومكافحة اإلرهاب، وتصحيح صورة العرب والمسلمين
ًعددا من البنود المهمة األخرى كاالستراتيجية اإلعالمية العربية، والخريطة اإلعالمية العربية للتنمية 

ة اإلرهاب، وتقارير اللجنة العربية لإلعالم اإللكتروني، المستدامة، ودور اإلعالم العربي في التصدي لظاهر
وجرى على هامش أعمال اجتماع وزراء اإلعالم العرب، .واختار دبي عاصمة لإلعالم العربي للعام المقبل

، "القدس في عيون اإلعالم"االحتفاء بالفائزين في الدورة الرابعة لجائزة التميز اإلعالمي العربي تحت شعار 
كريم عدد من الشخصيات واألعمال والمؤسسات اإلعالمية العربية المتميزة التي دعمت قضية حيث تم ت

  .ًالقدس إعالميا

  ٣ ص١٨/٧/٢٠١٩الرأي 

***  



 
٦

  شؤون سياسية

   "الشيوخ اإليطالي" يرحب بمطالبة أعضاء من "الوطني الفلسطيني

 االعتراف بدولة فلسطين

سطيني بمطالبة أعضاء من مجلس الشيوخ اإليطالي رحب المجلس الوطني الفل -  كمال زكارنة- عمان 
عن حركة خمس نجوم والمشاركة في الحكومة اإليطالية االلتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة 

  . وعاصمتها مدينة القدس١٩٦٧بالقضية الفلسطينية، واالعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 

 ٤٠ح أصدره رئيسه سليم الزعنون امس على توقيع وأثنى المجلس الوطني الفلسطيني في تصري  
ًعضوا من مجلس الشيوخ اإليطالي على عريضة تطالب القوى واألحزاب األخرى في الحكومة اإليطالية وفي 

ودعا المجلس . المعارضة بتبني هذه العريضة التي انتصرت للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية
واألحزاب والحركات السياسية والمدنية الممثلة في مجلسي الشيوخ والنواب الوطني الفلسطيني كافة القوى 

ٕاإليطاليين والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل وتقرير المصير واقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة بعاصمتها مدينة القدس إلى دعم ومساندة تلك المطالب المحقة الواردة في تلك 

  .ة وصوال إلى إقرارها من البرلمان اإليطالي بشكل رسميالعريض

 ٦ ص١٨/٧/٢٠١٩الدستور 

***  

  بدون تسوية سياسية ال قيمة للخطة االقتصادية: غرينبالت

  

مساعد الرئيس األميركي، والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية، جيسون  قال –القدس المحتلة 
بين إسرائيل والفلسطينيين فال يوجد أي قيمة للخطة غرينبالت، إنه دون التوصل إلى تسوية سياسية 

 .االقتصادية التي أعلن عنها خالل ورشة البحرين، التي أقيمت بالعاصمة المنامة بالشهر الماضي

وفي محاولة منه للتغطية على فشل ورشة البحرين التي بادر إليها جاريد كوشنر، مستشار 
رينبالت انتقادات شديدة اللهجة للقيادة الفلسطينية ممثلة وصهر الرئيس األميركي دونالد ترامب، وجه غ

بالسلطة الفلسطينية التي رفضت المشاركة بالورشة وتواصل مقاطعة إدارة ترامب النحيازها التام للجانب 
وسعيا منه لاللتفاف على الموقف الفلسطيني الرسمي الرافض للتعامل مع المشاريع األميركية .اإلسرائيلي
الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، يسعى غرينبالت التوجه مباشرة للشعب " قة القرنصف"وأبرزها 

الفلسطيني بغية التأثير على الرأي العام، ومحاولة اختراقه لصالح قبول المخططات األميركية السياسية 
 .واالقتصادية

إلى األمام دون لن يتحرك "وشدد المبعوث األميركي على أن الجزء االقتصادي من خطة السالم  
قام جاريد كوشنر، إلى جانب طاقم مهني من اإلدارة األميركية، بصياغة : "وقال غرينبالت". اتفاق سياسي



 
٧

 مليار دوالر لمساعدة الفلسطينيين واألردنيين والمصريين واللبنانيين، لكن لن ينجح أي ٥٠خطة بقيمة 
وواصل المبعوث )".اإلسرائيلي والفلسطيني(من هذا ما لم تكن هناك خطة سياسية يتفق عليها الطرفان 

الهادفة " صفقة القرن"األميركي للشرق األوسط انتقاده لمعارضي مبادرة السالم األميركية المعروفة بـ
هؤالء الناس يتالعبون بالخطة : "لتصفية القضية الفلسطينية، بمن فيهم قيادة السلطة الفلسطينية، قائال

ن هذه الخطة فارغة وال يوجد بها شيئا سوى محاولة تقديم رشاوي وهناك من يدعي أ . األميركية
لكنني أريد أن أؤكد للجمهور أننا نفهم أنه ال يوجد سالم اقتصادي : "وأضاف غرينبالت."للفلسطينيين

وحده، ونريد أيضا أن نوضح أنه لن يكون هناك سالم سياسي دون التأكد من أن حياة الفلسطينيين 
ال المبعوث األميركي إن الجزء السياسي من خطة السالم، الذي لم يتم الكشف عنه وق."تتحسن اقتصاديا
ودعا غرينبالت رئيس .  صفحة، ووعد بتحويله بذات الوقت إلى إسرائيل والفلسطينيين٦٠بعد، يبلغ حوالي 

لة السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى عدم وضع شروط مسبقة لمبادرة السالم ولكن العودة إلى طاو
 .المفاوضات

عندما أجلس مع الفلسطينيين العاديين، قد ال يتفقون مع سياستنا، لكنهم ما "وخلص إلى القول 
هكذا ال يمكن . والسلطة الفلسطينية، لألسف، غير مستعدة للحوار. زالوا واقعيين ومنفتحون على الخطاب

 ."تحقيق السالم

  ١٠ ص١٨/٧/٢٠١٩الرأي 

*** 

  األوروبي يطالبان اسرائيل بوقف سياسة األمم المتحدة واالتحاد 

  هدم المنازل وتهجير وطرد الفلسطينية من القدس

  

من ) أوشا(حذر األمم المتحدة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  -   كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
رة في ، مشي)قضاء مدينة القدس المحتلة(خطورة الهدم الجماعي لمنازل الفلسطينيين في بلدة صور باهر 

أن هذه هي المرة األولى « :ّتقرير أمس الى التهديد الذي تشكله عمليات الهدم في القدس الشرقية، وقالت
 ألسباب ٢٠١١ًالتي يجري فيها هدم المنازل بناء على األمر العسكري اإلسرائيلية الصادر في العام 

، أن ٢٠٠٤ قرارها الصادر في العام وجددت االمم المتحدة تمسكها بقرار محكمة العدل الدولية، في.«أمنية
مقاطع الجدار التي تتغلغل داخل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، إلى جانب نظام 

ودعت .البوابات والتصاريح المرتبط بها، تخالف االلتزامات الواقعة على إسرائيل بموجب القانون الدولي
المواطنين الفلسطينيين المحميين بموجب القانون الدول ويحافظ االمم المتحدة الى إيجاد حل يحافظ على 

  .على هذه المنازل ويمنع المزيد من التوتر واالحتقان في المنطقة



 
٨

لقرار ) صور باهر(وأكدت االمم المتحدة ان رفض المحكمة العليا اإلسرائيلية استئناف سكان 
اء األمر العسكري الذي يحظر أعمال البناء في ّالهدم، ليس نهاية المطاف، وقد طلب مقدمو االستئناف إلغ

وتناول التقرير الموقف الدولي من جدار الفصل العنصري .أو اإلحجام عن هدم مبانيهم/المنطقة العازلة، و
ومن سياسة هدم المنازل التي تستخدمها حكومة وجيش االحتالل وكذلك نبذة عن حي صور باهر 

 واألراضي الفلسطينية المحتلة مع بعض النماذج والمقابالت مع وانعكاسات القرار على الوضع في القدس
وكانت سلطات االحتالل .أصحاب المنازل المهددة بالهدم في وادي الحمص بسبب جدار الفصل العنصري

 بناية سكنية بواقع أكثر من مائة شقة في صور باهر، بذريعة قربها من الجدار ١٦أخطرت بهدم 
ٕلمباني من قبل أصحابها واال ستهدمها جرافات بلدية االحتالل في القدس العنصري، وطالبت هدم هذه ا
  .وتحمل تكاليف الهدم لألهالي

إلى ذلك، طالبت بعثات االتحاد األوروبي في القدس ورام اهللا، إسرائيل بوقف سياسة هدم ... >>
ية تحقيق حل تقوض إمكان«المنازل وتهجير وطرد السكان الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الممارسات 

وقال البعثات األوروبية في بيان إنها تتابع بقلق النية المعلنة لسلطات االحتالل .«الدولتين والسالم الدائم
 ١٧ شقة، األمر الذي يعرض ثالث أسر تضم ٧٠بالشروع في هدم عشرة مبان فلسطينية تضم حوالي 

ّفردا ومنهم تسعة أطفال لخطر التهجير في حي وادي الحمص في ا وأعربت عن قلقها إزاء طرد .لقدسً
سلطات االحتالل عائلة فلسطينية من بلدة سلوان شرقي القدس قبل أيام، إضافة إلى تلقى العديد من 

ً قضية حاليا في محكمة منطقة ٥٠العائالت األخرى في وادي ياصول أوامر هدم، مع وجود حوالي 
اإلحتالل في هدم المنازل والمنشآت اإلقتصادية بدورها، ادانت وزارة الخارجية الفلسطينية تغول .القدس

الفلسطينية واعتبرته جريمة بما في الكلمة من معنى، وحملت الوزارة الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية 
ًالكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجريمة بصفتها إنتهاكا صارخا للقانون الدولي وإلتفاقيات  ً

ورأت الوزارة أن إكتفاء المجتمع الدولي واإلتحاد األوروبي ببيانات اإلدانة .عةجنيف واإلتفاقيات الموق
ًوالشجب لعمليات هدم المنازل والمشآت غير كافي وال يشكل ضغطا حقيقيا على سلطات اإلحتالل لوقف  ً ُ

 فلسطينيا بينهم قيادات من ٣٣من جهة اخرى، اعتقل جيش االحتالل اإلسرائيلي امس، .هذه الجريمة
ركة حماس، وذلك خالل حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية، وزعم أيضا أنه تم العثور ح

 فلسطينيا ١٩وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم إن جنوده اعتقلوا .على أسلحة ووسائل قتالية
الجنود والمستوطنين، جرى تحويلهم لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد 

  .كما زعم االحتالل ضبط أسلحة وقنابل يدوية خالل حملة المداهمات.وكذلك حيازة أسلحة ووسائل قتالية

  ١٠ ص١٨/٧/٢٠١٩الرأي 

***  

  



 
٩

 حزب العدالة الفلسطيني يدين ممارسات االحتالل العنصرية في القدس

  علي أبو حبلة-طولكرم

 التي ترتكبها   المتحدة مسؤولية التغاضي عن الجرائم األمم »حزب العدالة الفلسطيني«حمل  
سلطات االحتالل في القدس وسياسة التهجير القسري، وناشد المنظمات الدولية واالنسانيه والمؤسسات 
الحقوقية التصدي لسياسة التطهير العرقي التي تمارس في األراضي الفلسطينية المحتلة وفي مدينة 

  .القدس

ين العام لألمم المتحدة بإلزام إسرائيل االنصياع لقرارات األمم المتحدة بصفتها ويطالب الحزب األم 
  . دولة احتالل وضرورة تقيدها باالتفاقات والمواثيق الدولية

ويدعو األمين العام للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي الدعوة لعقد جلسة عاجلة لمجلس  
 والذي يعتبر ٢٣/١٢/٢٠١٦ الصادر بتاريخ  ٢٣٣٤مجلس األمن األمن للبحث في خرق إسرائيل لقرار 

، بما فيها القدس الشرقية، ١٩٦٧انشاء إسرائيل للمستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 
ومطالبة إسرائيل بوقف فوري لجميع األنشطة االستيطانية في األراضي . ليس له اي شرعية قانونية

وعدم االعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من حزيران . ما فيها القدس الشرقيةالفلسطينية المحتلة، ب
١٩٦٧. 

 تدين  وهناك مجموعة من القرارات المتخذة من األمم المتحدة ضد حكومة االحتالل اإلسرائيلي 
ق  وممارساتها وجميعها تشكل خرقا فاضحا لكافة قرارات مجلس األمن واألمم المتحدة والمواثي أعمالها
 الدولية

التي ال تعطي محاكم االحتالل سلطة إصدار قرارات تخالف القوانين المعمول بها من قبل الدولة  
 ١٠٠ عمارة سكنية تضم ١٦صاحبة السيادة قبل االحتالل، حيث أقرت المحكمة العليا اإلسرائيلية هدم 

قريبة من جدار الفصل، «شقة في حي وادي الحمص التابع لقرية صور باهر جنوبي القدس بدعوى أنها 
  .ّوتشكل خطرا أمنيا

 آالف فلسطيني يقطنون في حي وادي الحمص باتوا مهددين بالتشرد بعد قرار ٦ويذكر أن حوالي  
وأعطت المحكمة اإلسرائيلية مهلة شهر واحد لهدم منازلهم بأيديهم، قبل أن تطلق . إسرائيل هدم منازلهم

  .زل ومطالبتهم بدفع تكاليف الهدمالعنان لخرافاتها العسكرية لهدم المنا

 سلطات االحتالل خالل العام  ووفقا لتقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، فقد هدمت
 مدرسة، وتركزت غالبية ٥٠ منشأة من ضمنها ٥٤٦ منشأة فلسطينية، وأخطرت بهدم ٤٧١الماضي، 

  .عمليات الهدم واإلخطار بالهدم في القدس

سوية من اجراءات االحتالل وممارساتها اذ ال يكاد يمر يوم من دون أن تقوم قوات ولم تسلم العي  
االحتالل اإلسرائيلي، من شرطة وبلدية في القدس المحتلة ومن مختلف أذرع االحتالل، باقتحام بلدة 



 
١٠

قط، ُالعيسوية الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس المحتلة، على بعد بضعة كيلومترات قليلة ف
  .ًوتنفيذ عقوبات وتنكيال باألهالي، في مشهد يسلط الضوء على انتهاكات االحتالل بحق المقدسيين

وكان نصيبها من عمليات الهدم األكبر من بين قرى وبلدات القدس وأحيائها المختلفة، ويشار إلى   
ع األشجار وتجريف وقوع عمليات هدم واسعة طالت عشرات المساكن والمنشآت الزراعية والصناعية واقتال

ً دونما من أراضي البلدة وقرية الطور المجاورة ٧٤٠ّما تبقى من أراضي البلدة، فيما صودر أكثر من 
استعماري استيطاني سيخدم «، والذي يوصف بأنه مشروع »الحديقة الوطنية»لصالح مشروع ما يسمى بـ

بمشروع » الحديقة الوطنية« مشروع ويرتبط. »مخططات التهويد اإلسرائيلية لمنطقة واسعة حول القدس
، المقامة على أراضي القدس والتي »معاليه أدوميم«استيطاني أكثر خطورة يرمي إلى ربط مستوطنة 

 ألف مستوطن، بمركز المدينة، من خالل بناء آالف الوحدات االستيطانية على أكثر ٤٠يقطنها أكثر من 
  والزعيم والعيز ألف دونم من أراضي العيسوية وقرى الطور ١٢من 

إن سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري التي تمارسها سلطات االحتالل بحق القدس   
 إلى االباده الجغرافية وتهدف إلى الترحيل القسري، أو التهجير بسبب قسوة ظروف  والمقدسيين تقود

  .بالهجرة الطوعية«ًالمعيشة والسياسة العنصرية التي تمارسه إسرائيل وهو ما يسمي دبلوماسيا 

  ٢٠ ص١٨/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 

  "صفقة القرن" بين الضفة وغزة في "الممر"إسرائيل ترفض بند 

 

 أكدت الحكومة اإلسرائيلية لإلدارة األميركية رفضها ألحد بنود خطة -عمان -نادية سعد الدين
بط بين الضفة الغربية ، والذي يتضمن إنشاء ممر آمن ير"صفقة القرن"عملية السالم، المعروفة باسم 

  .وقطاع غزة، مقابل تمسكها بمسألة اإلبقاء على المستوطنات تحت السيطرة اإلسرائيلية وعدم إزالتها

رئيس الوزراء " اإلسرائيلية، بأن "كان"وأفادت المواقع اإلسرائيلية اإللكترونية، ومنها موقع قناة 
ة رفضه إنشاء ممر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ اإلدارة األميركي

  .، وفق تلك المواقع" من غزة للضفة، بحسب تعبير نتنياهو"حماس"خشية دخول عناصر من حركة 

وكان جاريد كوشنر، مبعوث وصهر الرئيس األميركي دونالد ترامب، قد أعلن قبل عدة أيام أن من 
ا االقتصادي، مشروع إقامة ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع بين بنود خطة السالم األميركية بجانبه

  .غزة، ويمر عبر الجانب اإلسرائيلي

الجزء "من جانبه، قال المبعوث األميركي الخاص للشرق األوسط، جيسون غرينبالت، إن 
  ."االقتصادي من خطة السالم لن يتحرك إلى األمام بدون اتفاق سياسي
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كوشنر قام، إلى جانب طاقم مهني من اإلدارة "له أمس، إن وأضاف غرينبالت، في تصريح 
 مليار دوالر لمساعدة الفلسطينيين واألردنيين والمصريين واللبنانيين، ٥٠األميركية، بصياغة خطة بقيمة 

  .)"اإلسرائيلي والفلسطيني(لكن لن ينجح أي من هذا ما لم تكن هناك خطة سياسية يتفق عليها الطرفان 

 دون التوصل لتسوية سياسية بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني، فال يوجد أي من"وأوضح أنه 
  >>..."قيمة للخطة االقتصادية التي تم اإلعالن عنها خالل ورشة البحرين، التي أقيمت الشهر الماضي

  ٢٢ص/١٨/٧/٢٠١٩الغد 

*** 

  اعتداءات
 

  الهدم يتصاعد.. القدس 

  

عاء، المسجد األقصى وتمركزت عند مدخل مصلى باب اقتحمت مخابرات االحتالل، أمس األرب
وأفاد شهود عيان بأن أفرادا من مخابرات االحتالل . الرحمة، فيما جدد المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد

تمركزت عند الدرج المفضي الى مصلى باب الرحمة، وقبل ذلك قام اثنان من عناصر شرطة االحتالل 
  .بجولة داخل مصلى باب الرحمة

. وضح الشهود أن الشرطة قامت بالتجول داخل المصلى باالحذية في استفزاز لمشاعر المصلينوأ
 من الطلبة اليهود، المسجد االقصى المبارك، عبر باب المغاربة، وسط حراسة ٧ مستوطنا و٣٦واقتحم 

  .مشددة من شرطة االحتالل

ي وادي الحمص بقرية في موضوع آخر، تنتهي اليوم الخميس، مهلة جيش االحتالل ألهالي ح
صور باهر، لهدم منازلهم بأيديهم، فيما هدمت آليات االحتالل منشأتين تجاريتين في بلدة بيت حنينا 

  .وصور باهر بمدينة القدس

وأوضح حمادة حمادة رئيس لجنة حي وادي الحمص، أن مهلة جيش االحتالل ألهالي حي وادي 
ليوم الثامن عشر من الشهر الجاري، الفتا إلى أن سلطات الحمص لهدم منشآتهم السكنية بأيديهم تنتهي ا

االحتالل أبلغت شركة الكهرباء بنيتها هدم المنازل في صور باهر، وطالبتها بفصل التيار الكهربائي يوم 
  .«دون تحديد اليوم لذلك«تنفيذ الهدم 

اء مهلة جيش وتسود حالة من القلق والتوتر وعدم االستقرار في حي وادي الحمص، مع قرب انته
االحتالل، فأهالي الحي يؤكدون رفضهم على هدم منازلهم بأيديهم تحت أي ظرف رغم التهديد بفرض 

  .في حال قامت جرافات االحتالل بتنفيذ قرارات الهدم» أجرة الهدم باهظة التكاليف عليهم«

حيث »  المحليتراخيص بناء من وزارة الحكم«وأكد األهالي أنهم قاموا بالبناء بعد حصولهم على 
حسب االتفاقيات الموقعة، ورغم ذلك » أ«تقع منازلهم في مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية المصنفة 
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المقام على أراضيهم، وأوضح األهالي انه وعلى مدار » أمن الجدار«الحقتهم سلطات االحتالل بحجة 
 بناية سكنية تضم أكثر من ١٦سنوات حاول االهالي الغاء قرارات الهدم دون جدوى، وخطر الهدم يهدد 

  . منزل١٠٠

إلى ذلك، أجبرت طواقم بلدية االحتالل في القدس عائلة محمد حمدان العباسي بتفريغ أربع محال 
تجارية تملكها في حوش أبو تايه ببلدة سلوان، بعد تسلمها، الثالثاء، قرارا من بلدية االحتالل يقضي بهدم 

  .صهذه المحال، بحجة البناء دون تراخي

وشرع المواطن ياسر طعمة، وأشقاؤه بساعات الليل بتفريغ مصدر الرزق الوحيد الذي يعيل ثالث 
لبلدية االحتالل » األرنونا«عائالت، الفتا إلى أنه دفع قبل أيام قيمة ضريبة المسقفات المعروفة باسم 

ضاعته التي بدأ بنقلها أكثر من ربع مليون شيكل هي قيمة ب« ألف شيكل، وقال إن ٦٠وقيمتها االجمالية 
  .«إلى مخازن قد تتسبب بإتالف هذه البضائع

وأوضح أنه تلقى قرار هدم إداري يوم الخميس الماضي، وتوجه بعدها إلى المحامي من أجل تجميد 
  >>...القرار الهدم، وبالفعل قدم طلبا للمحكمة لكن البلدية سارعت بالهدم

  ٤٨ص/١٨/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 

  تقارير

  أن نكبة شعبنا تمت بوعد من بلفور وليس بوعد من اهللا :المطران عطا اهللا حنا سيادة 
  

 استقبل سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس اليوم وفدا –القدس   
ي من اساتذة الجامعات االمريكية الذين وصلوا في زيارة تضامنية الى فلسطين وقد قاموا اليوم بجولة ف

البلدة القديمة من القدس حيث استقبلهم سيادة المطران في كنيسة القيامة في القدس القديمة مرحبا 
وضع سيادته الوفد في .بزيارتهم ومشيدا بما يقوم به اصدقاء فلسطين المنتشرين في سائر ارجاء العالم 
ا جميعا كفلسطينيين وال صورة ما يحدث في مدينة القدس حيث ان السلطات االحتاللية الغاشمة تستهدفن

احدا على االطالق فهنالك استهداف للمقدسات واالوقاف االسالمية والمسيحية كما ان هنالك  تستثنى 
الفلسطيني .استهداف للمؤسسات الوطنية ولكافة ابناء شعبنا الفلسطيني وذلك في كافة تفاصيل حياتهم 

ك في حين ان الفلسطيني ليس غريبا وليس يعامل في القدس وكأنه غريب وضيف آت من هنا او من هنا
ضيفا عند احد في مدينته المقدسة فهذه المدينة هي مدينتنا وهذه المقدسات هي مقدساتنا وهذا الوطن 

ولم يكن من الممكن ان تمارس هذه السياسات القمعية بحق شعبنا الفلسطيني لوال الدعم .هو وطننا 
ت االحتاللية ، وقد وصلت ذروة هذا الدعم بنقل السفارة االمريكية االمريكي الال محدود الذي تتلقاه السلطا

للقدس وباالعالن عن القدس عاصمة السرائيل وفي هذا تجاهل لحقوق الشعب الفلسطيني وانتماء شعبنا 
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ان االدارات االمريكية المتعاقبة هي شريك مباشر .لتربة هذه البقعة المباركة من العالم  االصيل والعميق 
جرائم المرتكبة بحق شعبنا وكذلك في حالة الدمار والحروب والفوضى التي نلحظ وجودها في اكثر من في ال

االدارة االمريكية ال يهمها ان تتحقق العدالة في هذه االرض وان تتوقف .مكان في المنطقة العربية 
لحتها وعتادها الحروب والصراعات بل ما يهمها هو مصالحها االقتصادية والسياسية بما في ذلك اس

العسكري الذي يباع في منطقتنا بمئات المليارات من الدوالرات على حساب الشعوب المقموعة والمظلومة 
اما هذا التيار المتصهين والموجود في امريكا والذي يدعي المسيحية زورا وبهتانا وهم يطلقون .والمكبوتة 

ب الرئيس االمريكي والرئيس نفسه ولهؤالء ايضا فلهؤالء ينتمي نائ" المسيحيون الصهاينة " على انفسهم 
بالمسيحية " ان ظاهرة ما يسمى .نفوذ كبير بسبب المال وبسبب القوة االقتصادية والمالية التي يملكونها 

انما هي ظاهرة مسيئة للمسيحية وتتناقض مع القيم المسيحية الحقة ، انهم يفسرون الكتاب " الصهيونية 
يحللون ما حرمه اهللا ويعتبرون النكبة حدثا عظيما حلله اهللا دون االخذ بعين المقدس كما يحلو لهم و

ان هؤالء ال يميزون بين وعد اهللا .االعتبار ما تعرض له شعبنا الفلسطيني من ظلم تاريخي ومن تشريد 
ووعد بلفور فالظلم التاريخي الذي تعرض له شعبنا الفلسطيني تم بوعد من بلفور وليس بوعد من اهللا 

يجب مقاومة ورفض هذا الفكر الذي تنادي به هذه .واهللا ال يحلل الظلم والقتل وامتهان الكرامة االنسانية 
المجموعات المتصهينة من خالل عقد المؤتمرات والندوات ومن خالل الولوج الى المؤسسات الدينية 

ي السليم تجاه قضايا العدالة والتعليمية واالعالمية في امريكا بهدف التأكيد على الموقف المسيحي الحقيق
ألم يسمع هؤالء المتصهينون ان ادارتهم االمركية هي التي كانت .في عالمنا وفي مقدمتها قضية فلسطين 

سببا في الدمار والخراب والحروب التي حلت بسوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها من االماكن والتي ادت 
ألم يسمع هؤالء ان مدينة القدس قد يختفي فيها .ين االبرياء الى تشريد المسيحيين وغيرهم من المواطن

 وحتى اليوم ، ألم ٤٨الحضور المسيحي بسبب سياسات االحتالل الغاشمة المستمرة والمتواصلة منذ عام 
يسمع هؤالء عن صفقة باب الخليل حيث ان جمعية عطيرت كوهانيم الممولة من قبل التيارات الصهيونية 

رها من االماكن تستعد القتحام ابنية ارثوذكسية عريقة في باب الخليل امعانا في في امريكا وفي غي
رافق سيادته الوفد الى .اضعاف الحضور المسيحي في المدينة المقدسة والحضور الفلسطيني بشكل عام 

م منطقة باب الخليل حيث عاينوا االبنية االرثوذكسية الجميلة التي يستعد المستوطنون القتحامها بدع
  .وتمويل من جهات معادية لشعبنا في امريكا وفي غيرها من االماكن 

هذا وقد اجاب سيادة المطران على عدد من االسئلة واالستفسارات والمداخالت التي قدمها اعضاء   
 .الوفد 

  ١٧/٧/٢٠١٩  القدس-اهللا حنا  مكتب عطا

***  
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 "ً األكثر تقييدا لحرية الدين٢٠إسرائيل من بين الدول الـ

األميركي لألبحاث االستقصائية، نشرت اليوم األربعاء، إلى أن حرية " بيو" خلصت دراسة لمركز  
ٕاالعتقاد الديني في إسرائيل مماثلة لتلك الموجودة في دول مثل السعودية وايران، وأظهرت الدراسة أن 

 .لعالمحول ا) اعتقاد وممارسة(ً األكثر تقييدا لحرية الدين ٢٠إسرائيل من بين الدول الـ

ّوبينت الدراسة التي أجريت خالل األسبوع الجاري، أن إسرائيل تحتل المرتبة الخامسة في العالم   
ً، كما حلت إسرائيل في المرتبة السادسة عالميا في "العداء االجتماعي على خلفية األعراف الدينية"بـ
 ."التوترات والعنف بين األديان المختلفة"

لسفر في أيام السبت، بما يشمل وسائل النقل العمومي، باإلضافة إلى وأشارت الدراسة إلى حظر ا  
ّمنع السفر بالمركبات الخاصة في األحياء الحريدية، واالعتداء والمضايقة التي يتعرض لها السائقون 

 .الذين يقومون بذلك

ر، كما لفتت الدراسة اعتماد السياسيين اإلسرائيليين على الخطاب الديني الستمالة الجمهو  
على المعتقدات الدينية وسلطة الدين حتى "باإلضافة إلى ذلك، شددت على اعتماد السياسيين اإلسرائيليين 

 ."في المسائل القانونية والقضائية

إسرائيل التي تعرف نفسها بأنها دولة يهودية، يسيطر فيها الحاخامات على "وأضاف التقرير أن   
يرها، ما يعني أن الدولة ال تعترف بكل هذه اإلجراءات ما ال تتم جميع حاالت الزواج والطالق والجنائز وغ

 ."وفق الشريعة اليهودية، وعلى يد رجال الدين اليهود، وهي ال تعترف كذلك بالزواج المختلط بين األديان

لألبحاث في تقريره تصاعد وتفاقم القيود المفروضة على ممارسة العقائد " بيو "وتتبع تقرير مركز   
 على مستوى العالم ككل، بحيث يوثق التقرير السنوي العاشر لمركز بيو، كل ما يتعلق بالمضايقات الدينية

 .والعنف اللذين سلطا على األفراد لدوافع دينية

وفي دراسة شملت األفراد المنتمين إلى أكبر ديانتين في العالم، أكد المسيحيون تعرضهم إلى   
 ١٤٠قال المسلمون إنهم كانوا ضحايا هذه الممارسات في  دولة، فيما ١٤٣مضايقات واعتداءات في 

 . دولة٨٧دولة، وقال اليهود إنهم تعرضوا للمضايقات والهجمات من قبل 

قيودا ) بما فيها الروسية والصينية( حكومة ٥٢وحسب البيانات التي خلص إليها المركز، تفرض   
 دولة ٥٦كما أشار التقرير إلى معاناة .  خالل عشر سنوات٤٠وارتفع هذا العدد من . صارمة على الدين

 .٢٠٠٧ دولة سنة ٣٩، وارتفع هذا العدد من ٢٠١٧من أعمال عدائية ألسباب دينية خالل سنة 

ّوسجلت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أعلى مستوى من القيود الحكومية على الدين من   
ومع ذلك، . بين المناطق الرئيسية الخمس التي شملتها الدراسة، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادي
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 التي شهدت أوروبا أكبر زيادة في القيود التي فرضتها الحكومات على شعوبها خالل السنوات العشر
بما في ذلك النقاب (، حيث ارتفع عدد الدول التي تفرض قيودا على اللباس الديني ٢٠١٧امتدت إلى 

 . دولة٢٠ دول إلى ٥من ) والبروركيني اللذين ينتشران بين النساء المسلمات

ولفت التقرير إلى قرار لحكومة النمساوية في حظر ارتداء النقاب في األماكن العامة، كما أيد   
رلمان األلماني مشروع قانون يحظر النقاب والبرقع في المكاتب العمومية والمحاكم ومنشآت القوات الب

أما في سويسرا، . المسلحة، ومنعت سلطات المنقبات من قيادة السيارة والعمل في مجال الخدمة المدنية
البالد فرض حظر على فوافق الناخبون في منطقتين على حظر ارتداء النقاب، وأيد الناخبون على مستوى 

 .بناء مآذن جديدة

ومثل ختان الصبيان مشكلة في أوروبا، واشتكت الجماعات اإلسالمية واليهودية في ألمانيا   
وسلوفينيا من تدخل المسؤولين الحكوميين في تقاليدهم الدينية عبر محاولة تجريم الختان بحجج غير 

 .طبية

 على النقاب والبرقع، وقيدوا الوعظ العلني والتبشير في إسبانيا، حظرا وفرض بعض حكام البلديات  
التي تجمع ” كنيسة يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة”و” شهود يهوه“الذي تعتمده مجموعات مثل 

  . مليون عضو في العالم١٥أكثر من 

  ١٧/٧/٢٠١٩) ٤٨عرب (

*** 

  آراء عربية

 التطرف والعنصرية داخل المجتمع اإلسرائيلي

 سري القدوة

علي قاعدة الموت للعرب وال لدولة فلسطينية تتسارع االحزاب االسرائيلية المتطرفة داخل المجتمع  
عد فشل نيتناهو تشكيل الحكومة، حيث تبنت االسرائيلي لخوض سباق االنتخابات االسرائيلية المعادة، ب

االحزاب االسرائيلية المتطرفة مواقف اكثر تشددا وأكثر عداء للعرب والمجتمع الفلسطيني، لتعكس مفهوم 
العداء وتضع المخططات وتعمل هذه االحزاب ضمن مفهوم من يقدم فاتورة حساب علي قاعدة التطرف 

طيني، والدعوة المعلنة للسيطرة علي الضفة الغربية، وتطبيق وممارسة االبادة الجماعية للشعب الفلس
السيادة االسرائيلية الكاملة عليها، في ضربه موجعة لمفهوم السالم، وهذا ما يعكسه التطرف وممارسة 
العنصرية المطلقة داخل المجتمع االسرائيلي، وما يؤكد بان الرأي العام لديهم ال يرغب وال يدعم عملية 

  .عكس السيطرة والنفوذ والقوة وفرض الهيمنة المطلقةالسالم بل ي
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 أبيض، موشيه يعلون في معرض حديثه حول استعراض - لقد اعلن أحد قادة ائتالف حزب أزرق  
ًخطه حزبه االنتخابية بان حزبه سيعمل على تطبيق السيادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية وخاصة 

الترشح لالنتخابات في قائمة واحدة مع حزب أيهود باراك بسبب المستوطنات، موضحا بأن حزبه ال ينوي 
اختالفات في الرأي حول الصراع مع الفلسطينيين، ومذكرا بمواقف باراك المماثلة لرؤية رئيس الوزراء 

 .١٩٦٧األسبق اسحاق رابين حول إقامة كيان للفلسطينيين أقل من دولة وبدون حدود 

عمون هذا التطرف وكل قياسات الرأي العام بداخل المجتمع ان االغلبية من اإلسرائيليين يد 
االسرائيلي تؤكد انهم مع االحتالل ويدعمون القمع والتنكيل واإلرهاب ويرفضون السالم، هذه الحقائق التي 
من الممكن للمتتبع لنتائج سباق االنتخابات االسرائيلية ان يقرأها حيث ما الت اليه سياسات نتنياهو 

لسابقة باتت تعكس عقلية القمع التي بنيت على العداء التاريخي في المجتمع االسرائيلي تجاه والحكومات ا
العرب والشعب الفلسطيني بشكل عام، وان المجتمع االسرائيلي تأثر بشكل كبير من دعم الحكومة 

ت رائجة االمريكية برئاسة ترامب لسياسة االحتالل وما ينتج من اعالنهم عن صفقة القرن كتجارة اصبح
في السوق السياسي االمريكي، حيث يتعامل ترامب مع القضية الفلسطينية كقضية تجارية بحته مستبعدا 

 .الشعب الفلسطيني صاحب الحق التاريخي وصاحب االرض االصلي من أي حلول مستقبلية

تغير ان االعالم االسرائيلي يعمل بشكل ممنهج ومدروس علي ابراز صورة االحتالل االسرائيلي و 
نمطها االعالمي ليخدم االستراتجية االحتاللية االسرائيلية، ويعمل من خالل ماكينته االعالمية على تقديم 

هي الضحية والشعب الفلسطيني هو المجرم، كل ذلك ) اسرائيل(الصورة المعكوسة والمخادعة للعالم، بأن 
عمل علي ضم الضفة الغربية، وفرض يتناغم مع مسلسل وسيناريو اسقاط السلطة الفلسطينية والسعي وال

شخصيات عائلية بديلة عن الشرعية الفلسطينية التي اكتسبت بالتضحيات الجسام عبر مرحلة طويلة من 
النضال وبمحصلة االنتصارات التي صنعتها الثورة الفلسطينية من خالل الشهداء والجرحى والمعتقلين، في 

 .ٕسطيني واسقاط منظمة التحرير الفلسطينيةمحاولة فاشلة إلحباط المشروع السياسي الفل

ان الشعب الفلسطيني متمسك بالوحدة الوطنية والدولة الفلسطينية وبمشروع السالم المبني علي  
الحقوق الفلسطينية والشرعية الدولية، كخيار استراتيجي ثابت في مواجهة االحتالل االسرائيلي ومحاربة 

عن جرائم اسرائيل وحكومتها امام العالم اجمع، وان الرد عنجهية االحتالل وتعرية جيشه والكشف 
الفلسطيني امام هذا التطرف ال بد ان يكون بمزيد من االلتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية والتمسك 
في بناء اكبر جبهة مقاومة وطنية ثابتة تعتمد اساسا علي المشروع الوطني الفلسطيني ورفضا لكل اشكال 

ٕة مع االحتالل والتصدي وافشال مؤامرة ادارة قطاع غزة المزعومة وفصل الضفة عن القطاع، الهدنة المجاني
 نتنياهو وفريقه بالعمل ضد الشعب الفلسطيني داعما سيطرة حركة حماس علي قطاع  حيث يسعى ويعمل

 .غزة، حيث اكد خالل حملته االنتخابية بان فصل غزة عن الضفة الغربية هو مصلحة اسرائيلية
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ن استمرار قادة االحتالل بممارسة االرهاب الفكري والتطرف واإلدالء بمثل هذه التصريحات إ 
االستعراضية لن يؤدي سوى إلى مزيد من التوتر واالحتقان لدى الشعب الفلسطيني واألمة العربية، وأن كل 

ن تنال من شعب من يعتقد أن هذه المؤامرات ومثل هذه المواقف والتعنت الفكري وصفقة القرن، ممكن ا
فلسطين وصموده فهو خاطئ ويكون واهنا، ألن الشعب الفلسطيني سيبقي صامدا علي ارضه ومتصديا 
لكل مؤامرات التصفية واإلبادة التي تستهدف النيل من حقوقه التاريخيه وفي مقدمتها حقه في اقامة الدولة 

  .الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

جتمع االسرائيلي وهذه العنجهية والغطرسة، تدفعنا الى ضرورة توحيد الصفوف ان نتائج التطرف بداخل الم
والعمل على بناء المؤسسات الفلسطينية القادرة علي حماية الشعب الفلسطيني وأهدافه الوطنية المتكاملة، 

ة وتتمنى حيث اننا امام مواجهة مفتوحة مع االحتالل االسرائيلي، وهذه العقلية التي تدعم التطرف والسيطر
الموت والهالك للشعب الفلسطيني، من اجل استمرار دولتهم فهم يتمنون الموت لكل ما هو فلسطيني 

 رافضين االنصياع الي الشرعية  وعربي، ويسعون الى السيطرة الى االرض الفلسطينية بشكل مطلق،
 حل الدولتين وفقا للقانون الدولية وااللتزام بالسالم العادل والشامل في منطقة الشرق األوسط، على أساس

  .الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السالم العربية

 رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية - سفير النوايا الحسنة في فلسطين *

  ٢١ ص١٨/٧/٢٠١٩الدستور 

***  

 !المسموح لالحتالل ممنوع على غيره

 كمال زكارنة

منظومة الدفاع الجوي الصاروخية التي اشترتها تركيا من روسيا وبدأت تحصل عليها تدريجيا،  
الحتالل االدارة اثارت الرعب والفزع لدى الكيان الصهيوني المحتل، مما اثار حفيظة الحليف االكبر ل

االمريكية، التي سبقت الكيان المحتل في معارضة هذه الصفقة، خشية على االمن الصهيوني الذي يأتي 
ضمن االولويات القصوى لالدارة الترامبية، رغم العالقات االستراتيجية والقوية التي تجمع بين تركيا 

 .احياناوالواليات المتحدة االمريكية وان تلبدت الغيوم في سمائها 

الواليات المتحدة تحشو الكيان المحتل بأحدث انواع االسلحة والعتاد العسكري، الجوي والبري  
والبحري الهجومي والدفاعي، كما يحشو طائر الحمام فرخه الصغير، وتتباكى على امنه وسالمته وحمايته 

ه من دول المنطقة مجرد ّوهو كيان نووي منذ خمسينيات القرن الماضي، وفي ذات الوقت تحرم على غير
التفكير بالحصول على السالح الحديث الدفاعي لحماية امنه وحدوده وارضه وشعبه، خوفا على الكيان 
المحتل، فهي ال تثق بأي دولة في منطقة الشرق االوسط ال عربية وال اسالمية، وال يعنيها اال امن 

 . وسالمة وقوة ردع الكيان الغاصب لفلسطين
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 لمنظومة الدفاع الجوي الروسية جعلها هدفا مشتركا للكيان المحتل واالدارة الترامبية، امتالك تركيا 
 الحديثة ٣٥النها نسفت ميزات القوة والردع والسيطرة لسالح الجو الصهيوني خاصة طائرات اف 

هم ، رغم ان تركيا عضو م٤٠٠والمتطورة جدا، وجعلتها كالفراش الطائر اذا اقتربت من مدى صواريخ اس 
 .في حلف الناتو الذي تقوده امريكا، لكنهم اليطمئنون لها بسبب زيادة قلقهم على الكيان الغاصب

ّ معرف بأنه سالح عدو في دول حلف الناتو، واذا دخل الخدمة العسكرية في  السالح الروسي  
بح القوى  مع التشكيالت العسكرية المختلفة للحلف، وبذلك تص احدى دول الحلف ال يمكنه االندماج

الجوية االمريكية واالسرائيلية والغربية هدفا وصيدا سهال للصواريخ الجوية التركية الروسية الصنع، وقد 
حدث في ثمانينيات القرن الماضي، ان اغرقت االرجنتين سفينة بريطانية في نزاع الدولتين بسبب جزر 

لى سفينة بريطانية واصابها واغرقها، ولم الفوكالند، الن احدى السفن االرجنتينية اطلقت صاروخا بحريا ع
ّترد السفينة البريطانية ردا ذاتيا على الصاروخ النه معرف لها على انه نيران صديقة، ولو كان معرفا بأنه  ّ
عدو لتم تدميره قبل ان يصل للسفينة المستهدفة، هذا سبب ثان لقلق دول حلف الناتو من المنظومة 

لثالث، فهو اختراق روسيا لدول الحف عسكريا من خالل تركيا التي تحتل الجوية الروسية، اما السبب ا
اهمية كبيرة من حيث الموقع والقوة االقتصادية والسياسية والبشرية، والتأثير في العالم االسالمي ومنطقة 

 . الشرق االوسط

 مهما بدت  التقارب العسكري بين روسيا وتركيا سوف يبقى مصدر قلق واثارة لالحتالل الصهيوني، 
العالقات طبيعية او قوية بينه وبين الدولتين، الن االحتالل ال يفهم اال لغة القوة والتفرد بالسيطرة 
العسكرية، خاصة الجوية التي تحسم كل المعارك والحروب لصالحه، والغء هذه الميزة المحسومة له حتى 

وريا ايضا، وقد تحصل عليها مستقبال  بفعل منظومة الدفاع الجوي الروسية التي حصلت عليها س االن،
 . مصر ودوال عربية اخرى، االمر الذي يزيد االمور تعقيدا وريبة ورعبا لدى الكيان المحتل

ّ تستطيع ان تغير موازين القوى العسكرية بسهولة،  الدول التي تمتلك االرداة واستقاللية القرار، 
 . على الحصول على كل ما يريد وتحقيق ما يشاءالن الذي يملك المال يملك كل شيء، من خالل قدرته

  ٢١ ص١٨/٧/٢٠١٩الدستور 

  

  

  
  

***  
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  آراء عبرية مترجمة

 خطة ترامب للسالم قائمة على األساطير الصهيونية: المؤرخ اإلسرائيلي إيالن بابيه

 

 محمد سليمان/أجرى الحوار

إيالن  من خالل رؤية تقدمية نقدية لفكرة إسرائيل والصهيونية كرس المؤرخ واألكاديمي اإلسرائيلي  
لتقويض السرديات اإلسرائيلية، ومضى أبعد من زمالئه من  جهده وفكره الكثير من  ) عاما٦٥(بابيه 

 في مناهضة الصهيونية والدفاع - تسعينيات القرن الماضيممن ظهروا خصوصا في - " المؤرخين الجدد"
  .عن الحقوق الفلسطينية

.. فكرة إسرائيل"أو " التطهير العرقي في فلسطين"، و"عن إسرائيل عشر خرافات"في كتبه مثل   
ّالروايات اإلسرائيلية، وعرى سياسة التطهير  بابيه زيف فضح ومقاالته العديدة،" تاريخ السلطة والمعرفة

   .لعرقي والعنصرية الكامنة في المشروع الصهيونيا

 دفعته المقاطعة األكاديمية والمضايقات والتهديدات المختلفة لمغادرة جامعة حيفا ٢٠٠٧وفي عام   
  . إلى جامعة إكستر البريطانية-ّحيث كان يدرس في قسم تاريخ الشرق األوسط-

، ويرى "يهوديته هوية ثقافية تاريخية"أن ، و"إسرائيلي مناهض للصهيونية"يصف بابيه نفسه بأنه   
أن يتحدوا  ما هو إال حركة استيطانية استعمارية دعمها الغرب، وال بد للفلسطيين أن المشروع الصهيوني

  .بمواجهتها

وأهدافها "صفقة القرن"يتحدث بابيه عن خطة السالم األميركية المعروفة بـ في هذا الحوار  
ترامب واليمين  روع الصهيوني وأجندة إدارة الرئيس األميركي دونالدومآالتها، وعن ارتباطها بالمش

   .اإلسرائيلي والترتيبات المزمعة بالمنطقة

من خالل نظرة " القرن صفقة"كونك مؤرخا، كيف يمكنك وصف خطة السالم األميركية المعروفة بـ  
ي أهمية هذه الخطة على التوقيت، الدول المشاركة، األشخاص والتحالفات، وما ه.. تأريخية للمشهد

  الساحة السياسية الدولية؟

خطة الرئيس األميركي دونالد ترامب للسالم بالشرق األوسط هي جزء من محاولة إسرائيلية   
أميركية إلزالة فلسطين كمشكلة سياسية، يمكن ربط موضوع االعتراف األميركي بالقدس عاصمة إلسرائيل 

  .ة ذاتهاونقل السفارة إليها من تل أبيب بالخط

هذه الخطوة جاءت بهدف محو الهوية الفلسطينية لمدينة القدس، وأقيمت ورشة البحرين   
مشكلة فلسطين هي "بهدف تجنيد دعم عربي عام لفكرة أن ) المعروفة بمؤتمر البحرين للسالم االقتصادي(

  .وليست سياسية" اقتصادية فقط
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المتحدة، ووقف تمويل األونروا كجزء من كذلك، يأتي إقصاء منظمة التحرير من قبل الواليات   
 .الخطوة نفسها

على إسرائيل وعلى الدول العربية  هل يمكن تفكيك المكاسب من وراء هذه الخطة، وكيف تنعكس  
  وعلى الواليات المتحدة؟

الفلسطينية " األقلية"من الجانب اإلسرائيلي، اإلسهام في تمرير قانون القومية من أجل إلغاء هوية   
رائيل، وأعتقد أن هذا يرتبط مع إغالق السلطات اإلسرائيلية األرشيف اإلسرائيلي للبحث بشأن في إس

النكبة، وذلك استمرارا لقانون النكبة الذي يعاقب ماديا الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل إذا وصفوا أحداث 
  . باعتبارها نكبة في أي مؤسسة عامة١٩٤٨عام 

الصراع من أجل تصفية الهوية - ١٩٤٨مرار لنكبة عام باختصار، إن ما يجري هو است  
  .٢١ لكن هذه المرة بأدوات القرن الـ-الفلسطينية

خالف اتفاقية أوسلو التي تبنتها منظمة التحرير، نجد اليوم أن السلطة الفلسطينية  على  
رفض السالم بشتى الوسائل، ما الذي تغير من أوسلو إلى المنامة؟ ولماذا برأيك ي خطة تقاوم

 شعبية رافضة لمؤتمر المنامة، مع أن جاريد كوشنر  هذه المبادرة؟ رأينا أيضا تحركات الفلسطينيون
ّمستشار الرئيس األميركي يصر على أن الرئيس ترامب لم يتخل عن الفلسطينيين، والخطة تقترح حلوال 

  كثيرة لمشاكل الفلسطينيين اليومية، فما الدافع وراء هذا الرفض؟

هنالك من ظن أن أوسلو : ة التحرير الفلسطينية ألوسلو كانت له أسباب عديدة، أوالدعم منظم  
ستأتي بدولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة كمرحلة للتحرر الكامل في المستقبل، وهناك 

رأوا أن دولة من أبناء الضفة وغزة من قالوا حينها إن األولوية هي إلنهاء االحتالل، وربما كان هناك من 
  .صغيرة خير من ال شيء

وعلى الرغم من فشل أوسلو فإنه يبدو لي أن من يسيطر على السلطة الفلسطينية ما زال مؤمنا   
بحل الدولتين لألسباب ذاتها التي دفعت منظمة التحرير إلى دعم أوسلو، وبالطبع ال يمكن تجاهل أهمية 

كان أحيانا حكما متخيال، هذا اإلحساس ينتج دافعا اإلحساس بالسلطة أو التمكن من الحكم، حتى لو 
للحفاظ عليه، ربما ألنك تؤمن بأنك من خالله تجلب المصالح للشعب، أو ربما ألن ذلك يجلب لك منفعة 

  .شخصية وربما لكال األمرين معا

خطة السالم األميركية هذه ترى وبشكل واضح أن وجود السلطة الفلسطينية عائق في حد ذاته،   
يد أن يتسلم إدارة الضفة والقطاع مجموعة من رجال األعمال يديرون األمور كمشروع اقتصادي ال وتر

 تحارب من أجل بقائها، فال يوجد لها مكان في رؤية ترامب - وبحق- سياسي لذلك، السلطة الفلسطينية 
  .ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
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وفق - ُخضر من الشأن الفلسطيني الرسمي، واعتبروا أزاحت أوسلو الفلسطينيين داخل الخط األ  
 شأنا إسرائيليا داخليا، فكيف ترى مصير الفلسطينيين داخل الخط األخضر بعد خطة السالم - أوسلو

  األميركية؟

ترامب تدق المسمار األخير في نعش حل الدولتين، وتفتح الباب لحركة التحرر الفلسطينية  خطة  
ُمفهوم التحرر من االحتالل، واذا فتح هذا النقاش من جديد فسيكون أينما كانت إلعادة تعريف  ٕ

 .للفلسطينيين داخل الخط األخضر دور مهم في هذا التعريف

وليس من قبيل الصدفة أن مبادرات تجرى إلقامة دولة واحدة بدعم من مواطنين يهود كذلك داخل   
جموعات معينة لتصبح األكثر نشاطا في الخط األخضر، وفي كل مراحل التاريخ الفلسطيني كانت تبرز م

 .تحديد الطريق وتعريف المستقبل، وربما حان الوقت لفلسطينيي الداخل ألن يكونوا هذه الطليعة

كنت دائما تقول إن التحالف الصهيوني واإلنجيلي استطاع تجاوز الخالفات الدينية واجتمعا على   
الخطة؟ وكيف تفسر الوجه الديني لهذه العملية مصلحة واحدة، فكيف ترى المعادلة اآلن في ظل هذه 

  المشتركة؟

الصهيونية في أساسها كانت فكرة إنجيلية قبل أن تكون مشروعا صهيونيا، هؤالء المسيحيون   
آمنوا ويؤمنون اليوم كذلك بأن عودة اليهود إلى فلسطين تعني نزول المسيح عيسى عليه السالم من 

  .ٍ، هذا نهج معاد لليهودية ألن على اليهود أن يتنصروا)القيامة(ن ٕجديد واحياء الموتى ونهاية الزما

 الجانب المعادي للسامية لدى هذه المجموعات وكونه سفيرا ١٩٩٢تجاهل نتنياهو منذ عام   
إلسرائيل في األمم المتحدة قاد إسرائيل إلى تحالف مع تلك المجموعات المسيحية، وتشكل هذه المجموعات 

مب ونتنياهو في الواليات المتحدة األميركية، المبادرة في نظرهم من ناحية دينية تظهر اآلن أساس قوة ترا
  .دعما غير محدود إلسرائيل، وهذا ما يهمهم

من خالل ما طرح أو تسرب منها إلى حد اآلن، بماذا تختلف خطة السالم األميركية عن كل ما   
  سبق من مبادرات وأطروحات؟

مبادرة ال تقيم وزنا للقانون الدولي وتتجاهله، على األقل في المبادرات هذه ال: أوال وقبل كل شيء  
السابقة تحدثوا عن الحق الفلسطيني في التعريف الذاتي وفي دولة خاصة بهم، حتى لو لم تكن هناك نية 

كل المبادرات السابقة أسست على حل سياسي كطريق أوحد : ثانيا. للسماح بذلك بصورة كاملة أو كافية
  .اء الصراعإلنه

 بشيء واحد، وهو أن ١٩٤٧هذه المبادرة تشبه قرار التقسيم الصادر عن األمم المتحدة عام   
الفلسطينيين يعارضون المقترح، لكنهم مع ذلك مستمرون في الحديث وكأنه ال توجد أهمية لهذه المبادرة 

 أدت إلى ١٩٤٧ذه في عام وكأنها ال تمس حياتهم ومستقبلهم، ولذلك هي ذات خطورة كبيرة، فمبادرة كه
  .النكبة، وأرجو أن يتفطن الفلسطينيون لمنع الكارثة المقبلة
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بالنظر إلى ما يحصل في المنطقة حاليا، هل هناك عالقة بين خطة السالم األميركية وخفض   
  ٕالتوتر في المنطقة بين الواليات المتحدة وايران؟

لة أميركية لبناء محور من األنظمة العربية مستعد ٕالتوتر بين الواليات المتحدة وايران متعلق بمحاو  
  .إلزالة القضية الفلسطينية من جدول األعمال اإلقليمي مقابل الحصول على الدعم األميركي

يعتقد األميركيون أن إيران هي من العقبات األساسية، وذلك ألن طهران تضع القضية الفلسطينية   
 تدعم النضال الفلسطيني في قطاع غزة ضد الحصار، وهي مع في مركز سياساتها الخارجية، وكذلك فإنها

  .تحرير فلسطين

ٕوبالتالي فإن الرؤية األميركية هي إسقاط النظام في إيران، وازالة الفلسطينيين والقضية الفلسطينية   
من جدول األعمال، وعالم عربي يستمر في تزويد الواليات المتحدة بالنفط، ويستمر في شراء األسلحة 

  .ا، ويقبل بإسرائيل الكبرى من غير نقاشمنه

الخطة تختصر القضية الفلسطينية في الفلسطينيين الموجودين بالضفة الغربية وقطاع غزة، هل   
  تجاهل مسألة الالجئين يعني تصفية حق العودة؟

مسألة الالجئين، وللحقيقة فإنه حتى المبادرات السابقة تجاهلت  هذا غير مفاجئ أبدا أن تتجاهل  
  .لالجئين، وكان واضحا أنه ال يمكن حل قضية الالجئين داخل حل الدولتين على أساس حق العودةا

السؤال التالي قد يعنيك بشكل خاص، ما هو مصير فكرة حل الدولة الواحدة في ظل هذه التحالفات   
أنها تنهي فعليا وخطة السالم األميركية المطروحة؟ هل تعتبر هذه المساعي ترسيخا لفكرة حل الدولتين، أم 

  ؟١٩٦٧أي فرصة إلقامة دولة فلسطينية في حدود 

خطةترامب تصفي نهائيا فكرة حل الدولتين، وبالتالي يجب علينا .. سألخص الفكرة مرة أخرى  
التفكير في حل بديل، ليست هناك حاجة الختراع عجلة، ألن الفكرة البديلة موجودة هنا، دولة ديمقراطية 

  .ين التاريخية، ويمنح حق العودة لكل من طرد منهالكل من يقطن في فلسط

وبما أنه لن يكون مسار سالم في فترة ترامب فإن هذا الوقت هو لبناء دعم من األسفل لفكرة   
الدولة الواحدة من خالل إقناع القيادة الفلسطينية الحالية أينما كانت، على أمل أن تتحد على هذه الفكرة، 

ة جديدة تنشر الفكرة، وتعمل لقبول الفكرة كموقف رسمي وتوافقي للقيادة ٕواذا لزم األمر إقامة حرك
الفلسطينية الحالية وكل من يضاف إليها من الجيل الشاب الذي يعمل منذ سنوات عديدة من أجل إشراكه 

  .في اتخاذ القرارات المؤثرة على كل الفلسطينيين أينما كانوا

ؤدي إلى زيادة الدعم في كل أنحاء العالم، وحتى داخل أنا على قناعة تامة في أن هذا الموقف سي  
المجتمع اليهودي في إسرائيل تجاه فكرة حل الدولة الواحدة، وفي الشهر األخير أطلقنا مبادرة كهذه في 
حيفا، ونعمل مع أصدقائنا في الوطن والشتات على توسيع المبادرة لنقاش جديد على الدولة الواحدة ولبناء 

  ").مبادرة الدولة الديمقراطية الواحدة"المبادرة تدعى (ر الفكرة حركة شعبية لنش
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عدم المشاركة في  ما هي إمكانيات وحدود الرفض والمقاومة الفلسطينية لخطة السالم األميركية؟  
المبادرة هي الخطوة األولى الصحيحة، والخطوة الثانية هي توحيد الموقف، من غير وحدة فلسطينية سوف 

من كل جوانبه يشمل النضال ضد االحتالل " الصمود"لمحو فلسطين، وبالطبع مفهوم تستمر الجهود 
  .والتمييز والحصار، وبهذا نضمن أن هذا المشروع األميركي لن ينجح

بما -مهمة جدا، ألنها تظهر الواقع في أن المجتمع المدني ) بي دي أس(أظن كذلك أن حملة المقاطعة  
 ال يقبل مبادرة ترامب، وتطالب بتشكيل ضغط على إسرائيل إلنهاء -في ذلك داخل الواليات المتحدة

االحتالل والحصار واإلقصاء داخل إسرائيل، وإلتاحة الفرصة لعودة الالجئين، هذا الجهد من شأنه إلحاق 
  .الهزيمة بهذه المبادرة الخطيرة

، وبعد "سرائيلعشر خرافات عن إ"قامت إسرائيل على خرافات معينة أطلقت عليها في كتاب لك   
كيف يمكن : ، وهو عنوان ألشهر كتبك، وعلى المنوال نفسه"تطهير عرقي في فلسطين"ذلك قامت على إثر 

  وصف خطة السالم األميركية بالنسبة للمشروع الصهيوني؟

في الواقع، تستند هذه المبادرة إلى األساطير الصهيونية التي تنكر وجود الفلسطينيين كشعب أصلي 
 كانت طريقة تحويل هذه ١٩٤٨الحركة الصهيونية هي حركة استعمارية استيطانية، وفي عام وحقيقة أن 

  .الخرافات إلى حقيقة هي عن طريق التطهير العرقي

ٕويتم ذلك اليوم من خالل مؤتمرات تقام في البحرين تنكر وجود الفلسطينيين، واغالق أرشيف    
ية، إلى جانب استمرار سياسة التطهير العرقي بشكل النكبة واإلضرار بشخصيات ومؤسسات ثقافية فلسطين

  .في قطاع غزة) إبادة جماعية" (جينوسايد"يومي في النقب والجليل والضفة الغربية، وسياسة 

لذلك يجب علينا أن نعلم جوهر األيديولوجية التي تسمح بمثل هذه األفعال، وأن نوضح أنه لصالح   
ميع أنحاء العالم إقامة دولة لجميع مواطنيها وليس دولة يهودية اليهود الذين يعيشون في إسرائيل وفي ج

  .عنصرية، دولة كتلك فقط ستضمن العدالة والسالم للجميع

  ١٦/٧/٢٠١٩  الجزيرة
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  اخبار باالنجليزية
  

A British city recognizes Palestine, raises its flag 
 

SHEFFIELD, Wednesday, July 17, 2019 (WAFA) – The British Sheffield City Council 

today recognized the State of Palestine as a sovereign country and raised the Palestinian 

flag outside its Town Hall. 

This came after Sheffield Labor Friends of Palestine gathered nearly 20,000 signatures on a 

petition calling on the city council to recognize Palestine. 

Labor Friends of Palestine, who supported this move, said they will pass on this decision to 

the British Parliament to discuss it in September. 

Palestine's ambassador to the United Kingdom, Hussam Zomlot, welcomed the move and 

praised the Sheffield Labor Friends of Palestine for their efforts to get their city to 

recognize Palestine and raise its flag. 

He said this support is not only symbolic, but rather is a step toward British recognition of 

Palestine, which he said is long overdue and a duty for Britain which participated in the 

tragedy of the Palestinian people with the infamous Balfour Declaration of 1917 that 

promised a homeland for the Jews in Palestine totally disregarding its indigenous 

Palestinian population. 

Julie Pearn, of the Sheffield Labor Friends of Palestine, played a big role in winning this 

recognition. “The time for recognition is long overdue. The state of Palestine is already 

recognized by 138 other nations," she said two weeks ago at a rally outside Sheffield Town 

Hall. 

“We believe public recognition of the Palestine state by the council would be a powerful 

and influential statement of solidarity which we hope other councils will envy." 

Councilor Olivia Blake, deputy leader, also said then that “Sheffield is just one city but we 

can make this symbolic gesture and hope to put pressure on government to do likewise.” 

M.K. 

wafa 17/7/2019  
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OIC condemns Israeli action in Jerusalem, calls for boycott of 

countries moving embassy to city 
  

JEDDAH, Wednesday, July 17, 2019 (WAFA) – The Executive Committee of the 

Organization of Islamic Countries (OIC) condemned today Israeli actions in the city and 

called for boycott of countries that move their embassy to the city. 

It expressed in the final communique of the extraordinary meeting on the Israeli violations 

in occupied Jerusalem held in Jeddah, Saudi Arabia, at the level of foreign ministers “its 

grave concern over the continued attempts to alter the historical and legal status of the 

occupied city of Al-Quds Al-Sharif (Jerusalem), and the transfer of some states’ diplomatic 

missions thereto.” 

It also condemned “any position, procedures or decisions aimed at altering the historical 

and legal status of the occupied city of Al-Quds Al-Sharif.” 

The Committee also called “on all world countries, especially the USA, and all 

international institutions and bodies, to comply with the international legitimacy 

resolutions on Al-Quds, which is an integral part of the Palestinian territories occupied in 

1967, and to refrain from taking any steps that would imply some form of recognition, 

overt or implicit, of the illegal annexation by Israel, the occupying power, of the city of Al-

Quds Al-Sharif, including through the relocation of their respective diplomatic 

representations to the city.” 

It further urged “all the OIC Member States to boycott countries that have inaugurated 

diplomatic missions in Al-Quds Al-Sharif, and to cease any relations, commercial 

exchanges with or visits to them, including any joint political, cultural, sports or artistic 

events, until they backtrack on their decision and abide by the relevant UN Security 

Council resolutions.” 

The OIC said it supports “the Palestinian efforts and moves intended to hold Israel, the 

occupying power, accountable for its crimes against the Palestinian people, and calls for 

providing all the necessary political, legal, technical and material support for such efforts.” 

It said that for these efforts to bear fruit, “the Executive Committee invites the Member 

States to respond to the Palestinian request for the OIC countries to institute proceedings 

before the International Court of Justice (ICJ), in support of the State of Palestine’s legal 

action against the United States of America at ICJ.” 

M.K. 

wafa 17/7/2018  
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